
'n Fijne en dankbare herinnering 
aan 

BERTUS HEIDEMAN 
Hij werd geboren op 2 juh 1927 in de gemeente Losser. 
Heel onverwacht is hij gestorven op 13 februari 1992 op 
de plek die hem dierbaar was, zijn huis en tuin aan de 
Engelwortel in Oldenzaal. B1j Z:jn afscheid zijn WIJ samen 
geweest ,n de Dneêenhe1dskerk. Daar hebben we de 
Eucharistie gevierd 1n Zijn st.jl en met zijn geloof in God 
en de mensen. Daarna hebben we hem naar zijn laatste 
rustplaats gedragen: het kerkhof aan de Hengelose
straat 10 Oldenzaal. 

Jezus spreekt over mensen, die met hun talenten en 
mogelijkheden ~ewerkt hebben ten dienste van 
anderen. dat ze binnen zu 1en gaan 1n de vreugde van de 
Heer. 
Om die .reden geloven wij.dat Bertus nu in alle vrede en 
geluk bij God is. 
Zijn levensinstelling was immers gencht opde a1der, zijn 
medemensen. 
Allereerst op S1nie, met wie hij 33 Jaar getrouwd was. Zijn 
zorg en liefde gingen, behalve naar haar, ook uit naar zijn 
kinderen Rob, Jeroen, Martin en Anne, naar hun 
vrienden. naar zijn lamd,e. 
De noabers schreven. "Doe was veur oons meer as 
allenig ne noaber". Dit typeert de mens Bertus Heideman 
Het was voor hem vanzelfsprekend om mee te werken 
aan de bewoonbaarhe,d van de wereld, van Oldenzaal 
en Twerte ,n het bl1zonder. 
4 7 jaren werkte hij btJ Storl<, h1J was daarin creatief en 
plichtsgetrouw. Zijn liefde voor de natuur en de dieren 
om hem heen was intens.Het stuk grond dat ook ai aan 

zijn vader had toebehoord was hem alles waard. Toen de 
gemeente dan ook vond dat de groene weide plaats 
moest maken voor bebouwing, verzette hij zich h;er fel 
tegen Het was tek.enond voor zijn betroi<kenheid met de 
samenleving dat hij diezelfde gemeente later van advies 
diende. 
Als raadslid toonde hij interesse voor de gemeenschap. 
Het belang van de mdriidue'e burger en het persoon1,ik 
contact stonden daarbij centraal. Hij werd nooit kwaad, 
maar diende van repliek op zijn eigen manier: rustig en 
met humor. Wij zullen hem ook missen in de Drieëen
he,dsparochie; hier bouwde h11 actief mee aan 01ze 
geloofsgemeenschap. Het geloof nam een belangr.,i<e 
plaats in zijn leven 1n. Voor zijn ontspanning nam hij de 
tijd; het kogelwerpen was zijn hobby. Zijn aanwezigheid 
bleef niet alleen beperkt tot de zondagmorgen. Het was 
een druk en veelzi1dig leven dat moge:,1i< werd door het 
besef dat S1nie achter hem stond. 
Uitstekend, goede en trouwe dienaar, staat er in het 
evangelie. De boodschap van Gods Koninkr.,k heeh 
Bertus zeer goed begrepen en hij heeft er volop naar 
gelee Id. 
Voor zo'n leven zijn we hem dankbaar. 
We weten ons getroost door de gedachte dat het goed 
was 

We Zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij het 
plotsefing overlijden van mijn lieve man en onze goeie 
pa. 
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